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ভূমিকা 
েম্মাতনি িাওহীেবােী ভাই ও ববাসনরা! মুহিারাম উস্তাে আবু আনওয়ার আল-
তহতি হাতিযাহুল্লাহ’র ‘৭১ বেসক ২১: ইতিহাসের েতিক্ষসে বাাংলাসেশ’ গুরুত্বপূেণ 
একতি রচনা পুতস্তকা আকাসর আপনাসের েমু্মসে তবেযমান। গুরুত্বপূেণ এই বলোয় 
বলেক বাাংলাসেসশর জন্মলগ্ন বেসক এর প্রতিতি বেক্টসর উগ্র তহিুত্ববােী ভারসির 
নানামুেী চক্রান্ত ও ষড়যসের পেণা উসন্মাতচি কসরসেন। ভারি কীভাসব এই ভূেসে 
নানামুেী আগ্রােন চালাসে, বেতি োংসক্ষসপ পতরষ্কারভাসব িুসল ধসরসেন। 
তনিঃেসিসহ এই প্রবসি পাঠক ও পাতঠকাগে তনসজসের করেীয় েম্পসকণ 
তেকতনসেণশনাও পাসবন ইনশাআল্লাহ।   

এই বলোতির উেুণ োংস্করে ইতিপূসবণ ‘জামাআি কাতয়োিুল তজহাে উপমহাসেশ 
শাো’র অতিতেয়াল উেুণ মযাগাতজন ‘নাওয়াসয় গাযওয়াসয় তহি’ এর গি বম - 
জুলাই ২০২১ ইাংসরতজ োংেযায় “৭১ বে ২১: বাাংলাসেশ িাতরে বক তকে 

োওরাসহ পার?” ( ۷۱ ہلگنب دشی اترخی ےک سک دوراےہ رپ؟ ۲۱ےس : )  তশসরানাসম  

প্রকাতশি হসয়তেল। অিীব গুরুত্বপূেণ এই বলোতির মূল বাাংলা োংস্করেতি বলেক 
আমাসের কাসে বপ্ররে কসরসেন, যা এেন পুতস্তকা আকাসর আপনাসের েমু্মসে 
তবেযমান। আলহামেুতলল্লাহ েুম্মা আলহামেুতলল্লাহ।  

আম-োে েকল মুেতলম ভাই ও ববাসনর জনয এই তরোলাহতি ইনশাআল্লাহ 
উপকারী হসব। েম্মাতনি পাঠকসের কাসে তনসবেন হল- বলোতি গভীরভাসব 
বারবার পড়সবন, এবাং তনসজর করেীয় েম্পসকণ েসচিন হসবন ইনশাআল্লাহ। 
আল্লাহ এই রচনাতি কবুল ও মাকবুল করুন! এর িাসয়ো বযাপক করুন! আমীন। 

 

সম্পাদক 
১৬ই রতবউে োনী, ১৪৪৩ তহজতর 
২২সশ নসভম্বর, ২০২১ ইাংসরতজ 
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২০২১ এর ২৬সশ মাচণ বাাংলাসেসশর স্বাধীনিার ৫০ বের পূতিণ উপলসক্ষ 
আসয়াতজি অনুষ্ঠাসন হাতেনা েরকার যাসের আমেন আমেে জানায় িাসের মসধয 
প্রধান তেল গুজরাসির কোই নসরন্দ্র বমাতে। বমাতের এ েিসরর তবরুসে 
বাাংলাসেসশর মানুষ প্রতিবাে কসর। এ প্রতিবাসে ধমণপ্রাে মুেতলমসের পাশাপাতশ 
শাতমল হয় তবতভন্ন ধমণতনরসপক্ষ েল এমনতক বামপন্থীরাও। এ বেসকই প্রমাে হয় 
বাাংলাসেসশর তহিুত্ববােী এসজন্ডার তবসরাতধিা কসিা বযাপক।  

প্রবল তবসরাতধিা েসেও হাতেনা েরকার বমাতেসক োওয়াি তেসয় আনার কারে 
স্পষ্ট। বিণমাসন হাতেনা ক্ষমিায় তিসক আসে, বমাতের আশীবণাসে এবাং হাজী 
শরীয়িুল্লাহর মাতিসক তহিুত্ববােী এসজন্ডার কাসে বগণা তেসয়। আবার বমাতের জনযও 
এই েিসরর গুরুত্ব তেল বহুমাতিক। একতেসক পতিমবসের তবধানেভা তনবণাচসন 
তবসজতপর অবস্থানসক শতিশালী করার জনয মিুয়া তহিুসের মন জসয়র বচষ্টা চালায় 
বমাতে। অনযতেসক তহিুত্ববােীসের কাসে তবসশষ গুরুত্ব রাো োিক্ষীরার যসশাসরশ্বরী 
কালীমতিসর পূজা তেসয় অেন্ড ভারসির এক প্রিীকী বািণাও হয়সিা তেসি বচসয়সে 
বমাতে। মুশতরক তহিুসের কল্পকাতহনী অনুযায়ী–‘সেবিা তবষ্ণু যেন বেবী েতির 
বেহসক ৫১ িুকসরা কসর, িেন িার একতি িুকসরা পসর এই স্থাসন। আর এোসনই 
গসড় উসঠ যসশাসরশ্বরী কালীমতির।  

বমাতে তবসরাধী প্রতিবাসের অগ্রভাসগ তেল বাাংলাসেসশর ধমণপ্রাে িাওতহতে 
মুেতলমরা। ২৬ বশ মাচণ জুমার নামাসযর পর বকান েসলর বযানার োড়াই 
স্বিস্ফূিণভাসব জািীয় মেতজসের মুেতল্লরা বমাতে ও বাাংলাসেসশ ভারিীয় 
আগ্রােসনর তবরুসে বলাগান বেয়। আর িেনই িাসের উপর আক্রমে শুরু কসর 
হুকুসমর বগালাম পুতলশ বাতহনী এবাং আওয়ামী গুন্ডা বাতহনী। অভূিপূবণ স্পধণা 
বেতেসয় িারা েরােতর মােতজসের তভিসর প্রসবশ কসর মুেতল্লসের আঘাি কসর। 
জািীয় মেতজসের তভির তিয়ার গযাে এবাং গুতল েুসড়। বমাতের েন্তুতষ্টর জনয 
বাাংলাসেসশর প্রধান মেতজসে ঢুসক মুেতলসমর উপর আক্রমসের এই তনমণম েৃশয 
বেসক প্রমাে হসয় যায় বয বাাংলাসেসশ এেন তহিুত্ববাসের প্রতি (proxy) শােন 
চলসে। বাাংলার মাতি আজ আবাসরা অবরুে। বাাংলার তনয়েে আজ আবাসরা 
েেলোসরর হাসি।  

জািীয় মেতজসের হামলার পর োরা বেসশর মুেতলম প্রতিবাসে বিসি পসড়। 
পরবিণী ৪৮ ঘন্টায় আসলম-উলামা, িাসলবুল ইলম এবাং োধারে মুেতলম জনিা 
তবসক্ষাভ কসর হািহাজারী, তববাতড়য়া (সয অঞ্চসলর নাম এেন শহীেবাতড়য়া প্রস্তাব 
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করা হসয়সে), মধুপুরেহ তবতভন্ন অঞ্চসল। েবণি মুেতলমসের উপর হামলা চালায় 
হুকুসমর বগালাম পুতলশ, র যাব, তবতজতব বাতহনী এবাং িাসের োসে আওয়ামী 
গুন্ডারা। ভারসির ‘জয় শ্রীরাম’ বলাগাসনর আেসল আসলম-ওলামাসক বলপ্রসয়াসগ 
এবাং ভীতিপ্রেশণনপূবণক ‘জয় বাাংলা’ এবাং ‘জয় বেবিু’ বলাগান তেসি বাধয করা 
হয়। োরা বেসশ কমপসক্ষ ২১ জন মুেতলমসক হিযা করা হয়। েবণজনশ্রসেয় 
বষণীয়ান আসলমরা বুসলসির আঘাসি রিাি হন। আহি হন শি শি। বগ্রিিার 
হন অসনসক। বমাতেসক েন্তুষ্ট করসি েবণশতি তনসয়াগ কসর হাতেনা।  

ইতিহাে তিসর তিসর আসে। ১৯৭১ োসলর ২৫সশ মাচণ রাসি বাাংলাসেসশর 
মুেতলমসের উপর পাতকস্তানী বাতহনী হামলা কসরতেল। িার তঠক ৫০ বের পর 
২০২১ োসলর ২৬সশ মাচণ বাাংলাসেসশর মুেতলমসের উপর আক্রমে কসর 
তহিুত্ববাসের আজ্ঞাবহ বািী হাতেনা।    

অসের আগ্রােসনর পর শুরু হয় তমতিয়া আগ্রােন। যাসের উপর আক্রমে চালাসনা 
হল িাসেরসক আগ্রােী প্রমাসে উসঠ পসড় বলসগ যায় বেকুযলার তমতিয়া। তনলণজ্জ 
তমেযাচাসর িাগুিী হিযাকানেসক ববধিা বেয় তমতিয়া। আর মুেতলমসের 
আত্মরক্ষাসক বেণনা করসলা ‘িােব’ নাসম। শুধু িাই না, বেসশর িোকতেি 
বুতেজীতবসের একতি অাংশ রীতিমসিা তববৃতি তেসয় হাতেনাসক আসরা কসঠার 
পেসক্ষপ তনসি আহবান কসর। বাাংলাসেসশর এই বেকুযলার তমতিয়া আসমতরকান 
এবাং ভারিীয় তমতিয়ার মসিাই অপরাধীর অপরাসধর ববধিা বেয়, আর আক্রাসন্তর 
আত্মরক্ষাসক অপরাধ বসল োবযস্ত কসর। বাাংলাসেসশর বেকুযলার তমতিয়ার 
তমেযাচার প্রমাসের জনয এিুকু বলাই যসেষ্ট বয, তমতিয়া যেন বমাতে-হাতেনার 
আগ্রােনসক ববধিা বেওয়ায় বযস্ত, িেন পতিমবসের মুেযমেী মমিা বযানাজণীর 
মুসে প্রকৃি েিয িাাঁে হসয় যায়, যেন বে মন্তবয কসর – বমাতে বাাংলাসেসশ োো 
বাাঁতধসয় এসেসে।  

২৬সশ মাসচণর আগ্রােসনর পর ভারিীয় তনসেণসশ আসলম-উলামা এবাং ধমণপ্রাে 
মুেতলমসের বযাপকভাসব েমসন উসঠ পসড় বলসগ যায় হাতেনা েরকার। মাদ্রাো 
বেসক অে উোর নািক, আসলম-উলামাসের চতরি হনসনর ঘৃেয বচষ্টা, তমতিয়া 
ট্রায়াল ও প্রপাগান্ডা, বযাপক ধরপাকড়–বহুমাতিকভাসব বাাংলাসেসশর মুেতলমসের 
তবরুসে এেন যুে চাতলসয় যাসে হাতেনা েরকার। বেসশর অেণননতিক অবস্থা 
বশাচনীয়। োধারে মানুষ বেনতিন েরচ বযাগাসিই তহমতশম োসে। এমন 
অবস্থাসিই েরকার কসঠার লকিাউসনর বঘাষো তেসয়সে, এবাং তবসশষভাসব 
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মােরাোগুসলা বি করাসে। শুধু িাই না বেসশর তবতভন্ন স্থাসন োনায় োনায় 
এলএমতজ বোসনা হসয়সে। যার বেসক বুঝা যায়, েরকার আসলম-উলামা ও 
ধমণপ্রাে মুেতলমসের শিভাসব েমন করসি চায়, এবাং এই জনয প্রসয়াজসন বযাপক 
শতিপ্রসয়াসগও িারা প্রস্তুি।  

িাগুি হাতেনা েরকাসরর মাধযসম বাাংলাসেসশর তহিুত্ববােী শােন এেন 
বাাংলাসেসশর মুেতলমসের উপর তনয়েে বজায় বরসেসে ৩তি অসক্ষর মাধযসম। একতি 
অক্ষ োমতরক ও বপশীশতি, একতি অক্ষ আেতশণক ও োাংস্কৃতিক, একতি অক্ষ 
রাজননতিক ও কূিননতিক।  

োমতরক ও বপশীশতির অক্ষ গতঠি হসয়সে, োমতরক বাতহনী, তবতভন্ন ববোমতরক 
বাতহনী ও এসজতি এবাং আওয়ামী গুন্ডাবাতহনীর মাধযসম। এর মসধয আসে 

• বেনাবাতহনী- যার প্রধান হল এক আন্তজণাতিক অপরাধী চসক্রর েেেয 
এবাং ভারসির োে োলাল।  

• তবতভন্ন বগাসয়িাবাতহনী ও এসজতি – যাসের মাধযসম প্রতিতনয়ি 
নজরোতর, আতড়পািা, গুম, েুন, চক্রান্ত এবাং িাাঁোসনার কাজ চলসে।    

• পুতলশ, র যাব, তবতজতব, বোয়াসির মসিা বাতহনী  - যারা রাজপে তনয়েে 
করসে, হামলা-মামলা করসে।  

• আওয়ামী গুন্ডাবাতহনী – এরা বিণমাসন পুতলসশর মসিাই ভূতমকা পালন 
করসে, এবাং এসের মাধযসম মূলি আওয়ামী লুিপাি চলসে।   

আেতশণক ও োাংস্কতৃিক অসক্ষ আসে বাাংলাসেসশর কাযযাব তমতিয়া এবাং বেকুযলার 
বুতেজীতব ও োাংস্কৃতিক অেন। একতেসক এরা েরকাসরর েব অপরাসধর োিাই 
গাসে, তহিুত্ববােী আগ্রােসনর বাস্তবিা মানুসষর োমসন বগাপন করসে এবাং 
োধারে মানুষসকই অপরাধী োবযস্ত করসে। অনযতেসক তমতিয়া, এবাং বেকুযলার 
বুতেজীতব অেন ভারিীয় োাংস্কৃতিক আতধপসিযর এসজন্ট তহোসব কাজ করসে। 
িারা বাাংলাসেসশর েমাসজ এমন এক পতরতস্থতি বিতর কসরসে, বযোসন একতি 
মুেতলম ভূেে হবার পরও ইেলামী বচিনাসক উগ্রবাে, েোে এবাং জতেবাে বসল 
নাকচ কসর বেওয়া যাসে। োতড়, িুতপ, ববারকা, তনক্বাব, তবসয়র শরয়ী তবধানেহ 
তবতভন্ন তবষয়সক অবলীলায় আক্রমে করা যাসে। এরা একই তহিুত্ববােী শােসনর 
ববধিা তেসে, এবাং বাাংলাসেসশর ইেলামী পতরচয় মুসে বেওয়ার জনয কাজ করসে।  
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আর েবণসশষ অক্ষতি হল রাজননতিক এবাং কূিননতিক অক্ষ। এই অসক্ষ হাতেনাসক 
মূল েহায়িা তেসে ভারি। কারে বাাংলাসেসশ হাতেনার তবিুমাি গ্রহেসযাগযিা 
এেন আর বনই। বে তিসক আসে বিুক এবাং তেল্লীর বজাসর। বমাতের েিসরর পর 
পতরতস্থতি ঠান্ডা হবার আসগই ৫ তেসনর েিসর বাাংলাসেসশ এসেসে ভারিীয় 
বেনাপ্রধান। একই েমসয় এসেসে োসবক মাতকণন পররাষ্ট্রমেী জন বকতর। যা বেসক 
প্রিীয়মান হয় বাাংলাসেসশর উপর তহিুত্ববােী ভারিীয় আগ্রােন যুসগর হুবাল 
আসমতরকার বমৌন েম্মতিসিই হসে। চীনসক বঠকাসি মতরয়া আসমতরকা, বযসকান 
মূসলয এ অঞ্চসল ভারিসক িার পাসশ চায়। িাই মুসে মানবিা আর 
ধমণতনরসপক্ষিার বুতল আওড়াসলও ভারিীয় তহিুত্ববােী আগ্রােসন আসমতরকার 
আপতি বনই বরাং েমেণন আসে। তবমানবিসর বনসম হাতেনা েরকাসরর মুেতলম 
নামধারী মেীসক োলাসমর বেসল নমস্কার জাতনসয় জন বকতর হয়সিা এই বািণাই 
বাাংলাসেসশর মুেতলমসের োমসন স্পষ্ট কসর তেল।  

বিণমাসন বাাংলাসেশ এক ঐতিহাতেক বমাসড় এসে োাঁতড়সয়সে। বমাতের েির 
উপলসক্ষ বাাংলাসেসশ যা হসয় বগল, িা এক ঐতিহাতেক ঘিনা এবাং এর োসে এ 
ভূেসের অিীি ঘিনাবলীর মসধয হয়সিা বকবল ২০১৩, ১৯৬৯, এবাং ১৯৫২ 
এর িুলনা চসল। বযতিগিভাসব এই বলেসকর ধারো, োতবণক তবসবচনায় এই 
ঘিনাপ্রবাহ হয়সিা ২০১৩ এর ঘিনাবলীর বচসয়ও ববতশ গুরুত্বপূেণ। কারে এ 
ভূেসের ওপর ভারিীয় আতধপিয এবাং তহিুত্ববােী তনয়েসের তবষয়তি আর কেসনা 
প্রকাসশয এসিা স্পষ্টভাসব এ ভূেসের মুেতলমসের োমসন আসেতন। োধারে 
মানুসষর কাসে তেসনর আসলার মসিা স্পষ্ট হসয় বগসে– হাতেনা েরকার িাসেরসক 
তহিুত্ববােীসের হাসি বেসড় তেসয়সে। এবাং তহিুত্ববাসের আগ্রােী বাতহনী তহোসব 
কাজ করসে। আওয়ামী লীগ েুস্পষ্ট ও বোলােুতলভাসব দ্বীন ইেলাম এবাং 
মুেতলমসের তবরুসে অবস্থান তনসয়সে। স্বাধীনিার ৫০ বের পর বাাংলাসেশ আজ 
তহিুত্ববােী শতির করে রাসজয পতরেি হসয়সে। পুসরা বাাংলাসেশ বযন  এক 
কারাগার। এোসন মানুষ ঈমান, জান, মাল, েম্মান এমনতক মেতজসেরও তনরাপিা 
বনই। এই জনপসে শাতন্ত বনই, বািাসে বকবল অজানা আশঙ্কা।  

বাাংলাসেশ আজ এমন এক অবস্থায় এসে োাঁতড়সয়সে যা েব ধরসনর মানুষসক নিুন 
কসর ভাবসি বাধয করসে। তহিুত্ববােী আগ্রােন এবাং ভারসির আতধপিযবাসের 
োসে বয ববাঝাপড়া করসি হসব, এিা আজ মানুসষর কাসে পতরস্কার। এবাং 
ইতিহাসের এই বরাি িার তনজস্ব গতিসি চলসব। পুসরা বাাংলার ঈমানোর 
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মুেতলমরা আজ বক্ষাসভ িুাঁেসে। অপমাসনর নীল আগুসন েগ্ধ হসে। একই োসে 
িাাঁসেরসক গ্রাে কসরসে হিাশা। গিানুগতিক বনিৃবৃি, আসিালন এবাং েল এ 
ভূেসের মুেতলমসের েম্মান, মযণাো ও ঈমান রক্ষায় পুসরাপুতরভাসব বযেণ, এ 
উপলতি বযাপকভাসব েতড়সয় পসড়সে। পুসরা কওম আজ কু্রে, অপমাতনি, 
তেসশহারা এবাং েুিঃেজনকভাসব অপ্রস্তুি। বক িাসের হসয় রুসে োাঁড়াসব, বকান 
পসে আগাসি হসব, কারা পে বেোসব, কারা বনিৃত্ব বেসব – িারা জাসন না। 

২০১৩ োসলর ঘিনাপ্রবাসহর মাধযসম বাাংলাসেসশর বযেণ গেিাতেক প্রতক্রয়ার 
অবোন ঘসি। আর ২০২১ োসল এসে বাাংলায় বেকুযলার রাষ্ট্র প্রকল্পও বযেণিায় 
পযণবতেি হসয়সে। তমতিয়া, োাংস্কৃতিক আতধপিযবাে আর অতভজাি রাজননতিক 
বশ্রেীর বেকুযলার বাাংলাসেশী রাসষ্ট্রর বয স্বপ্ন জনগেসক বেোসনা হসয়তেল িা তেল 
এক বধাাঁকা। এ কো আজ স্পষ্ট। েূরেশণীসের কাসে বাস্তবিা অসনক আসগই স্পষ্ট 
হসয় তগসয়তেল। এেন েকসলই িা বুঝসি পারসে। ৫০ বের পরও বাাংলাসেসশর 
জনগসের জান-মাল, ইযযসির তনিয়িা আসেতন। বরাং পাতকস্তানী মুরিাে 
বাতহনীর আগ্রােসনর পতরবসিণ আজ তমসলসে ভারিীয় মুশতরক এবাং িাসের বগালাম 
আওয়ামী মুরিােসের আগ্রােন।  

গিানুগতিক তদ্বেলীয় রাজনীতি তকাংবা গেিাতেক রাজনীতি অতস্তত্বহীন এবাং 
অেণহীন োবযস্ত হসয়সে। আগামীসি এ ভূেসের গতিপে আওয়ামী-তবএনতপ দ্বসের 
উপর তনভণর করসব না। গেিে, জািীয়িাবাে তকাংবা অনয বকান িে মসের উপর 
তনভণর করসব না। বরাং আজসকর এবাং আগামীর দ্বে হল তশরক বনাম িাওহীসের 
দ্বে। কুিতর শােন বনাম ইেলামী শরীয়াহর দ্বে। মুশতরক-মুরিাে বনাম 
মুেতলমসের দ্বে। এ ভূেসের মুেতলমসের এবাং োেভাসব এ ভূেসের এ বাস্তবিা 
অনুধাবন করসি হসব। অি হসল প্রলয় বি হসব না।  

তহিুত্ববােী আগ্রােন বমাকাসবলা করসি হসল, বাাংলাসেসশর ইেলামী োংগঠন ও 
প্লািিমণগুসলাসক প্রেসম গিানুগতিক গেিাতেক পে, অভযন্তরীন গ্রুতপাং, ওয়াজ 
মাহতিসল অতিরতিি বাগাড়ম্বর, এবাং দ্বযােণক কোর পে বেসড় এসে, হকসক 
পতরস্কারভাসব বঘাষো করসি হসব। পতরপূেণ িাওহীে ও আলওয়ালা ওয়ালবারা-র 
আতকোহসক োওয়াহর বকন্দ্র বানাসি হসব। জািীয়িাবাে, গেিে, 
ধমণতনরসপক্ষিােহ েব িে মসের বগালকধাাঁধা বেসক ববতরসয় আেসি হসব।  
জনগেসক েম্পৃি করার জনয গ্রহে করসি হসব জনমুেী কমণেূচী। বযেব বেকুযলার 
অিীি বেসড় দ্বীন বমসন চলার বচষ্টা করসেন বেই েব তশতক্ষি িরুেসের ইেলামী 
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জাগরসে কাসজ লাগাসি হসব। োওয়াহসক েবণি েতড়সয় তেসি হসব। ইেলামী 
শরীয়সির পতরপূেণ কিৃণসত্বর মূলনীতি এবাং মানবরতচি োংতবধান ও আইসনর উপসর 
শরীয়সির বশ্রষ্ঠত্বসক জনোধারসের মসধয বযাপকভাসব প্রচার করসি হসব। হঠকারী 
এবাং অতস্থর কমণকান্ড এবাং তেোন্ত বেসক েূসর োকসি হসব। শত্রুর চিুরিাসক 
বমাকাসবলা করসি হসব তবচক্ষেিার োসে। েমাসজর মুনকাসরর তবরুসে জনগে 
েম্পিৃ ইমানী জাগরে ও আসিালন গসড় িুলসি হসব। এবাং তনসজসের 
লড়াইগুসলা বাোই করসি হসব বহকমসির োসে।  

বেই োসে বুঝসি হসব বয ইেলাসমর তবজয় আসে িাওহীে ও হাতেসের মাধযসম। 
পেপ্রেশণনকারী তকিাব এবাং োহাযযকারী িসলায়াসরর মাধযসম। তজহাে তি 
োতবতলল্লাহর মাধযসমই যতমসন িামকীন অতজণি হয়। আর িামতকন অতজণি হসলই 
দ্বীসনর প্রতিষ্ঠা এবাং মুনকার েতিযকার অসেণ েমন করা যায়। একইোসে 
বাাংলাসেসশর মুেতলমসের এতিও বুঝসি হসব বয, বাাংলাসেসশর মুেতলমসের মুতি 
এবাং এ ভূেসে ইেলাসমর প্রতিষ্ঠা ভারসির োসে অোতেভাসব জতড়ি। তহিুত্ববােী 
শতি যসিাতেন প্রবল োকসব, িসিাতেন বাাংলাসেসশর মুেতলমসের মুতি আেসব 
না। মুতজব বগসল হাতেনা আেসব। হাতেনা বগসল অনয বকউ। বচহারা পতরবিণন হসব 
তকন্তু তহিুত্ববােী আগ্রােন চালু োকসব। বাাংলায় ইেলাসমর তবজয় উপমহাসেসশর 
ইেলাসমর তবজসয়র োসে অতবসেেযভাসব যুি। িাই মুতি চাইসল, ইজ্জি চাইসল, 
ইেলাসমর প্রতিষ্ঠা চাইসল ভারসির তহিুত্ববােী শতিসক আসগ েুবণল ও পরাতজি 
করসি হসব। এই েীঘণসময়ােী লক্ষযসক োমসন বরসেই, পাতরপাতশ্বণকিা বুসঝই 
বাাংলাসেসশর মুেতলমসের রেসকৌশল গ্রহে করসি হসব। বাস্তবিাসক অনুধাবসন যতে 
তবলম্ব হয়, যতে অিীসির ভুসলর পুনরাবৃতি ঘসি িাহসল বিণমাসনর বচসয়ও চড়া 
মূলয আমাসের তেসি হসব।  

 

 


